
   J óri András szerint az Euró-
pai Bíróság tegnapi dönté-
se úgy értelmezhető, hogy 

ki kell őt nevezni a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információsza-
badság Hatóság (NAIH) élére az 
eredeti, hat évre szóló mandá-
tuma időtartamáig. A lapunk-

nak nyilatkozó volt adatvédel-
mi biztos szerint a luxembour-
gi székhelyű testület indoklá-
sában ez a következtetés ugyan 
nem szerepel, de az ítélet egyér-
telműen kimondja, hogy orvo-
solni kell a jogsértést. Jóri And-
rást 2008. szeptember 29-én 
választotta meg adatvédelmi 
biztossá az akkor még MSZP–
SZDSZ többségű Országgyűlés, 
megbízatása hat évre, vagyis 
eredetileg 2014 őszéig szólt. A 
2010-ben kétharmados parla-
menti többséget szerző Fidesz–
KDNP azonban az új alaptör-
vénnyel, 2012. január elsejei 
hatállyal megszüntette az adat-
védelmi biztos intézményét. He-

lyette létrehozta a NAIH-ot,
amelynek elnökévé – a minisz-
terelnök javaslatára – Péterfalvi 
Attila korábbi adatvédelmi biz-
tost nevezte ki kilenc évre 
Schmitt Pál akkori államfő.

Jóri mandátumát most elv-
ben az uniós bíróság döntéséig 
eltelt csaknem két és fél évvel 
kellene meghosszabbítani, va-

gyis Jóri 2016 végéig lehetne a 
NAIH elnöke. A volt biztos ál-
láspontját egyébként az uniós
bíróság főtanácsnokának ta-
valy decemberi állásfoglalása is
alátámasztja, amelyben Mel-
chior Wathelet úgy fogalmazott:
az uniós irányelv alapján gya-
korolt feladatkör szempontjából 
a két szerv, az adatvédelmi biz-
tos intézménye és a NAIH azo-
nosnak minősül.

Az Európai Bíróság tegnapi
ítélete szerint Jóri idő előtti el-
távolításával Magyarország 
megsértette a személyes adatok 
védelméről szóló uniós irányel-
vet, mivel a tagállamok által ki-
jelölt adatvédelmi hatóságok 

függetlensége megköveteli, hogy 
a tagállamok tiszteletben tart-
sák az „adatvédelmi hatóságok 
megbízatásának” időtartamát. 
„Ha egy tagállam számára meg-
engedett lenne, hogy a felügye-
lő hatóság megbízatását a meg-
bízatási idő lejárta előtt meg-
szüntesse, anélkül, hogy tiszte-
letben tartaná az alkalmazan-
dó jogszabályok által e célból 
előzetesen meghatározott sza-
bályokat és garanciákat, akkor 
ezt a hatóságot a politikai ha-
talom akaratának való megfe-
lelésre késztethetné” – olvasha-
tó a testület indoklásában. 

Az uniós bírósághoz koráb-
ban az Európai Bizottság (EB) 

fordult az ügyben, amelynek 
igazságügyi biztosa, Vivien 
Reding az ítélethirdetés után 
úgy fogalmazott: az EB immár 
három alkalommal lépett fel 
az adatvédelmi hatóság füg-
getlenségének védelmében, és 
„szükség esetén nem fog ha-
bozni, hogy újra fellépjen”. Az 
uniós jog értelmében, ha az 

Európai Bíróság megállapítja 
valamely tagállam kötelezett-
ségszegését, akkor a tagállam-
nak mihamarabb tájékoztat-
nia kell az EB-t azokról a lé-
pésékről, amelyek a helyzet or-
voslását célozzák. Amennyi-
ben a testület úgy ítéli meg, 
hogy a tagállam nem teljesítet-
te az ítéletben foglaltakat, 

újabb, pénzügyi szankc iók ki-
szabására irányuló keresetet 
indíthat.

Az Orbán Viktor által a 
NAIH elnökének jelölt, majd 
megválasztott Péterfalvi Attila 
egyébként kinevezése óta több 
vitatható, illetve a kormány-
pártoknak kedvező döntést ho-
zott. Legutóbb például Péter-
falvi állásfoglalására hivatkoz-
va utasították el a választási 
szervek az ajánlóíveken sze-
replő aláírások ellenőrzését, 
holott felmerült a gya nú: a vá-
lasztásra alakult minipártok – 
amelyek miatt jelentősen meg-
oszlottak a kormányellenes 
szavazatok – egymás ajánlóívei-
ről másolhatták le a választók 
személyes adatait, így köny-
nyen megszerezhették a jelölt-
jeiknek szükséges, körzeten-
ként minimum 500 darab alá-
írást. Péterfalvi érvelése sze-
rint „az adott esetben nagy-
számú ajánlás áttanulmányo-
zása aránytalan terhet róna az 
adatkezelő szervekre”.   
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    Az uniós bíróság döntése mellett tegnap az 
Európa Tanács (ET) strasbourgi székhelyű 
emberjogi bírósága is elmarasztalta a jobb-
oldal egy másik, emblematikus intézkedé-
sét, a 2011-ben meghozott, majd többször 
módosított egyházügyi törvényt. A jogsza-
bály a bíróság döntése szerint sérti a vallás-
szabadságot, mivel nem összeegyeztethe-
tő az állammal szemben támasztott vallási 
semlegesség követelményével, hogy az 
egyházi státuszuktól megfosztott vallási 
közösségeknek a parlamenttől kell kérniük, 
hogy újra egyházi státust kaphassanak, és 
objektív indok nélkül más megítélés alá es-
nek az anyagi juttatások terén, mint a be-
jegyzett egyházak. A bírák úgy találták, a 
magyar állam nem tudta megfelelően bizo-
nyítani, hogy ne lett volna kevésbé draszti-
kus megoldás az állami támogatással vissza-
élő közösségek kiszűrésére, mint több száz 

bejegyzett egyház felekezeti jogainak elvé-
tele.
Mint ismert, a magyar Alkotmánybíróság 
(Ab) tavaly megállapította az egyházak elis-
merésére vonatkozó eljárási szabályok 
alaptörvény-ellenességét, ezután azonban 
az Országgyűlés egyszerűen beemelte azo-
kat az alaptörvénybe. Az elismerési feltéte-
lek közé tartozik a legalább 100 éves nem-
zetközi vagy 20 éves hazai működés, a 
mintegy 10 ezer főt elérő egyházi tagság, il-
letve az, hogy a vallási közösség ne jelent-
sen nemzetbiztonsági kockázatot. A felté-
telek fennállását első körben az emberi erő-
források minisztere, majd az Országgyűlés 
nemzetbiztonsági bizottsága vizsgálja, ez-
után a parlament kétharmados többséggel 
dönthet az elismerésről. Vagyis a feltételek 
fennállása esetén is a kormánypártok 
jóindulatán múlik az egyházzá válás. 

A strasbourgii bíróság döntése egyébként 
nem kényszerítheti az ET tagállamait a jog-
szabályok megváltoztatására, csak vagyoni 
vagy nem vagyoni kártérítést ítélhet meg.
A pert megnyerő kilenc kisegyház több 
milliárd forint elmaradt bevételre lehet jo-
gosult, mivel a jogfosztás miatt több mint 
két évig nem részesülhettek az állampol-
gárok egyszázalékos szja-felajánlásaiban, il-
letve az oktatási és szociális tevékenységük 
után járó állami támogatásokban. A feleke-
zeteket képviselő TASZ szerint az egyház-
ügyi törvény a jogfosztás egyik legsúlyo-
sabb esete volt a rendszerváltás óta. A szin-
tén jogfosztott, Iványi Gábor vezette Ma-
gyarországi Evangéliumi Testvérközösség 
korábban szintén Strasbourghoz fordult, 
róluk februárban Balog Zoltán erőforrás mi-
niszter megállapította, hogy megfelelnek 
az egyházi elismerés feltételeinek, így most 
az új parlament döntésére várnak.      

 Hiába szüntették meg a volt adatvédelmi biztos hivatalát, Jóri Andrást ki kellene nevezni az új adatvédelmi hatóság élére

 Európai „nem” az orbáni jogfosztásra  
A jobboldal két, jogállamiságot sértő korábbi intézkedését is elítélték tegnap 
a nemzetközi jogi fórumokon. Az Európai Bíróság Jóri András volt adatvédel-
mi biztos hivatalának idő előtti megszüntetését, illetve a volt ombudsman 
menesztését, a strasbourgi bíróság pedig az egyházügyi törvényt marasztalta
el. Előbbinek lehetnek politikai következményei, utóbbinak azonban nem va-
lószínű. Jóri András lapunknak azt mondta, az Európai Bíróság határozata 
nyomán ki kellene őt nevezni az adatvédelmi hatóság élére.

MOLNÁR RICHÁRD

Jóri András szerint ki kell nevezni őt 
az adatvédelmi hatóság élére
Elvben 2016 végéig „meghosszabbodik” 
a menesztett biztos megbízatása
Az uniós bíróság szerint a kormány közösségi 
irányelvet sértett
Ez az ítélet nem kötelez jogszabály-módosításra
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Jóri András visszatérne FOTÓ: VAJDA JÓZSEF

    „Amit építenek estig, azt az ál-
lampolgári engedetlenség jele-
ként, ha kell, lebontom regge-
lig, még ha börtönbe is csuk-
nak érte – holokauszt-túlélő-
ként legfeljebb 70 év után ismét 
bezárnak” – kommentálta fel-
háborodottan lapunknak Zoltai 
Gusztáv, a Mazsihisz ügyveze-
tő igazgatója, hogy a Szabadság 
téren tegnap megkezdték a vi-
tatott német megszállási emlék-
mű építését. A választások után 
két nappal a munkások felvo-
nulása azért ért mindenkit 
meglepetésként, mert korábban 
a Mazsihisz tiltakozására Or-
bán Viktor egyeztetést ígért a 
témában, javasolva, hogy hús-
vét után tárgyaljanak

Előzőleg a heves hazai és 
nemzetközi tiltakozás ellenére 
sem tett le a kormány a vitatott 
üzenetű és szimbolikájú – nem 
mellesleg mintegy 300 millió fo-
rint közpénzbe kerülő – alkotás 
létrehozásáról, csak a befejezés 
határidejét tolta ki az eredeti 
március 19-i dátumról május 
31-re. A Kormányzati Informá-
ciós Központ is elismerte, hogy 
– noha még nem volt egyeztetés 
a kormány és a Mazsihisz kö-
zött e témában – „megkezdőd-
tek az emlékmű építésének 
munkálatai”. Heisler András, a 
Mazsihisz elnöke lapunk kérdé-
sére annyit tudott mondani: 
„botrány”. Egyúttal jelezte: ér-
tékelniük kell a történteket. 

Tordai Péter, a Mazsihisz alel-
nöke ehhez hozzátette: „óriási a 
csalódásunk, és inkorrektnek
tartom a lépést.”

A munkálatok megkezdésé-
vel másfél hónap alatt másod-
jára is becsapta Orbán Viktor a 
Mazsihiszt: először azzal, hogy 
februárban a más mellett ép-
pen a tervezett ’44-es emlék-
művel szembeni aggályaiknak 

hangot adó szervezetnek késve 
– a választási kampányt vélhe-
tően tudatosan bevárva – írt 
válaszlevelében elodázta az 
egyeztetést a Mazsihisszel, mi-
közben politikai érdeke miatt a 
választások utánra halasztotta 
az avatást. Akkor jelent meg a 
Magyar Közlönyben másodszor 
az emlékművel kapcsolatos 
döntés: az átadás halasztásáról 

szóló, míg december 31-én vá-
ratlanul és mindenféle előzetes 
egyeztetés nélkül magáról az 
emlékmű építéséről szóló.

A Szabadság téren már teg-
nap délután megjelentek a Tisz-
ta Emlékezet csoport aktivistái, 
hogy tiltakozzanak, este pedig 
a Demokratikus Koalíció és a 
Liberálisok mellett több más 
szervezet is tiltakozó akciót tar-

tott. Az Orbán-kormány ragasz-
kodása az emlékműhöz azért is 
érthetetlen, mert korábban a 
Mazsihisz közgyűlése amiatt 
döntött úgy, hogy távol marad 
a holokauszt-emlékév hivata-
los, állami eseményeitől, mert 
így kívánt tiltakozni a kormány 
emlékezetpolitikája és a német 
megszállási emlékmű ellen. 
Tegnap estig félezren írták alá 

a kormány emlékezetpolitikája 
elleni tiltakozó petíciót. „Elfo-
gadhatatlannak tartjuk, hogy 
a nemzeti emlékezet kanonizá-
lását a kormány jókra és rosz-
szakra való leegyszerűsítéssel 
kívánja megvalósítani” – állapí-
tották meg az aláírók, köztük 
Alföldi Róbert színész-rendező, 
Ferge Zsuzsa szociológus, Gá-
bor György vallásfi lozófus, 
Heller Ágnes fi lozófus, Herczog 
Mária szociológus, Iványi Gá-
bor lelkipásztor, Ormos Mária 
történész, Parti Nagy Lajos író, 
Rainer M. János történész, Ta-
más Gáspár Miklós fi lozófus és 
Závada Pál író.

Aláírta a petíciót Karsai 
László történész is, aki koráb-
ban úgy nyilatkozott: a terve-
zett arkangyalos-birodalmi sa-
sos emlékmű meghamisítja a 
történelmet, relativizálja a 
holokauszt eseményeit és meg-
gyalázza az áldozatok, túlélők 
emlékét. A Jobbik kivételével 
tiltakoztak az emlékmű ellen 
az ellenzéki pártok, civil szer-
vezetek, petíciók is indultak, s 
több demonstráción utasították 
el a tiltakozók a történelemha-
misítást és a holokausztban va-
ló magyar felelősség relativi zá-
lását. De aggályait hangoztatta 
a szobor terve kapcsán a né-
met, az amerikai, az izraeli és 
az orosz nagykövetség is, Ran-
dolph L. Braham nemzetközileg 
elismert holokausztkutató pe-
dig magyar állami kitüntetése 
visszaadásával protestált.    

   Zoltai: „ha kell, magam bontom le” 
LENGYEL TIBOR

   Strasbourg: sérült a vallásszabadság 
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